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Media Update 12 Ιουνίου 2016 

 

Βαθιά ανάσα στο Mega μέχρι την αδειοδότηση 

Παράταση ζωής πήρε την τελευταία στιγμή το Mega. Με ορόσημο τη χορήγηση αδειών, 

οπότε και θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση, οι δύο από τους τρεις μετόχους, η 

πλευρά Βαρδινογιάννη και ο Φώτης Μπόμπολας, αποφάσισαν να πληρώσουν το 

υπόλοιπο της μισθοδοσίας του Μαρτίου, καταβάλλοντας 1 εκατ. ευρώ, και να διαθέσουν 

κάποια επιπλέον χρήματα στην Digea, έναντι οφειλών της Τηλέτυπος, για να συνεχίσει να 

μεταφέρει το σήμα του καναλιού. 

Ο φόβος των επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης πτώσης του Mega στις άλλες επιχειρήσεις 

των μετόχων, ακόμη και στο σκέλος της αδειοδότησης, ενεργοποίησε τα 

αντανακλαστικά. Η πορεία της αδειοδότησης θα καθορίσει εκ νέου την πραγματικότητα 

στο Mega, αν και ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος είναι αποφασισμένος να μπει στον 

τηλεοπτικό σταθμό και να αναδιαρθρώσει την εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι 

συνέταξαν MoU, που θα προβλέπει τα βήματα έως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 

και απομένει να συμφωνήσουν επί του συνόλου των άρθρων. Μέχρι τώρα έχει 

συμφωνηθεί πως το κατ’ ελάχιστο ποσό που θα καταβληθεί στην ΑΜΚ είναι 17,5 εκατ. 

ευρώ. Η σχεδιαζόμενη αύξηση είναι περίπου 24,7 εκατ. ευρώ, όμως οι ανάγκες της 

εταιρείας είναι μεγαλύτερες. Φέρονται να έχουν συμφωνήσει να λάβουν μέρος και να 

καλύψουν τα 17,5 εκατ. ευρώ η πλευρά Βαρδινογιάννη, ο Φώτης Μπόμπολας, ο 

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος και, σύμφωνα με ενδείξεις, ο Δημήτρης Μάρης. Το σχήμα 

είναι πολύ πιθανό να διευρυνθεί και με επενδυτές με τους οποίους βρίσκεται σε 

επικοινωνία ο πρόεδρος των Αττικών Εκδόσεων. 

Αν οι τράπεζες συμφωνήσουν, θα οριστεί έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την 

επιβεβαίωση της ΑΜΚ και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία της συγκέντρωσης των 

κεφαλαίων και της εισόδου νέων μετόχων. Στην περίπτωση που επικυρωθεί η συμφωνία 

τραπεζών –μετόχων, η Τηλέτυπος θα βάλει μία δόση δανείου και θα λάβει την τραπεζική 

ενημερώτητα για να μπορέσει να πάρει μέρος στην αδειοδότηση. 

 

 

Flash News 

Έντονες είναι τις τελευταίες μέρες πληροφορίες και φήμες από πολιτικούς και 

δημοσιογραφικούς κύκλους που υποστηρίζουν επίμονα ότι η έκπληξη για τις εξελίξεις στο 

Mega ακούει στο όνομα: Βαγγέλης Μαρινάκης. Για τον τρόπο με τον οποίο θα 

υλοποιηθεί αυτή η παρέμβαση στο σημερινό τέλμα, όπου υπάρχει μόνο σκοτάδι και 

πορεία προς το τέλος, απέφυγαν να δώσουν και την παραμικρή διευκρίνιση. Και αυτή η 

μυστικότητα ενισχύει τις υποψίες ότι οι διαρροές δεν είναι απλώς φήμες. Σίγουρα τις  
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επόμενες μέρες θα φανεί αν πράγματι ο Μαρινάκης ενδιαφέρεται για το Mega, ένα 

έτοιμο μαγαζί. Αυτό που έχει επανειλημένα κυκλοφορήσει, ότι ο πειραιώτης 

μεγαλοεφοπλιστής, ο οποίος έχει στοχοποιηθεί πολλές φορές, θα συνεργαστεί με τον 

Φίλιππο Βρυώνη για τη διεκδίκηση πανελλαδικής άδειας για το Κανάλι Ε, το οποίο έχει 

καταφέρει να έχει σημαντικό ποσοστό τηλεθέασης, από 7% και πάνω!  

Να ρίξει φως στους σκοτεινούς δρόμους του internet επιχειρεί η κυβέρνηση, καλώντας 

τους ιδιοκτήτες των sites να δηλώσουν την ταυτότητά τους με δέλεαρ την πρόσβαση 

στην κρατική διαφήμιση. Η δήλωση των στοιχείων της επιχείρησης, με τον ορισμό και του 

εκδότη ή του διευθυντή έκδοσης, σημαίνει αυτόματα και την ανάληψη της ευθύνης επί 

των γραφομένων. Επιπλέον, με το λογισμικό που θα λάβουν όσοι απογραφούν θα 

μπορούν να εντοπίζουν ποιος τους κλέβει. Είναι ένα πρώτο βήμα για να υπάρξει μια 

στοιχειώδης οργάνωση της δημοσιογραφίας και των εκδοτών στο internet. Υπάρχουν, 

όμως, και πολλά κενά, που θα πρέπει να καλυφθούν στην πορεία. Η σελίδα των 

εγγραφών άνοιξε τη Δευτέρα και στη διεύθυνση http://emedia.media.gov.gr/login έχουν 

εγγραφεί περισσότερες από 50 επιχειρήσεις. Προϋπόθεση εγγραφής είναι η εταιρεία να 

έχει έδρα την Ελλάδα. Στα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν είναι η μετοχική σύνθεση, ο 

εκδότης ή ο διευθυντής, που θα είναι υπεύθυνος κατά τον νόμο, η έδρα της εταιρείας, το 

ΑΦΜ, ο αριθμός του συνόλου των εργαζομένων και ξεχωριστά ο αριθμός των 

δημοσιογράφων. Η διαδικασία είναι εθελοντική και η ακρίβεια των στοιχείων εξαρτάται 

από την υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου. 

Έντονη δυσαρέσκεια στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», όπου αποφασίστηκαν περικοπές 

σε οριζόντια βάση, της τάξεως του 20%. Οι εργαζόμενοι γνωρίζοντας τις μεγάλες 

μισθολογικές ανισότητες στην εφημερίδα, θεωρούσαν πως η μείωση θα γινόταν 

ανάλογα με το ύψος του μισθού, καθώς οι περισσότεροι που βρίσκονται συνεχώς στα 

γραφεία έχουν χαμηλές αμοιβές. Το επιχείρημα της εργοδοσίας για τις νέες μειώσεις, που 

θα γίνουν –όπως και την προηγούμενη φορά- απευθείας στους μισθούς, είναι πως 

μειώθηκε η διαφημιστική δαπάνη και δεν... βγαίνουν τα έξοδα. 

Εμπαιγμό χαρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι στο «Έθνος» και στην «Ημερησία» τη στάση του 

Φώτη Μπόμπολα, ο οποίος όχι μόνο δεν υλοποίησε τη δέσμευσή του για αποπληρωμή 

των χρωστούμενων αλλά και καθυστέρησε εκ νέου τη μισθοδοσία, με αποτέλεσμα να 

είναι απλήρωτοι τέσσερις μήνες! Στη γενική τους συνέλευση οι εργαζόμενοι ζήτησαν 

απεργιακές κινητοποιήσεις και έστειλαν το ψήφισμά τους στην ΕΣΗΕΑ. Η Ένωση 

Συντακτών, όμως, σε μία ακόμη απόπειρα να συνεννοηθεί με τον εκδότη, κάλεσε τους 

διευθυντές των εφημερίδων για ενημέρωση, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις στο 

«Έθνος». Στη νέα γενική τους συνέλευς, οι εργαζόμενοι καλούν με ψήφισμα τους την 

ΕΣΗΕΑ να σταθεί δίπλα τους και όχι «απέναντί τους». 

Η επιβολή φορολογίας από 1η Ιουνίου, θα αποτελεί πλήγμα για τη συνδρομητική 

τηλεόραση, αναφέρθηκε σε συνέντευξη του στο Bloomberg ο διευθύνων σύμβουλος της 

Forthnet Πάνος Παπαδόπουλος. Η νέα φορολογία προάγει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, 

αφού δεν αγγίζει τους εξωχώριους ανταγωνιστές. «Η μάχη απέναντι σε ανταγωνιστές,  
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όπως το Netfix, γίνεται ακόμα πιο σκληρή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό που συμβαίνει 

στη συνδρομητική τηλεόραση είναι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει στην τουριστική 

βιομηχανία, τα στελέχη της οποίας υποστηρίζουν ότι υπόκεινται σε βαρύτατους φόρους, 

χωρίς αυτό να ισχύει γιατις εταιρείες που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες μέσω 

διαδικτύου, όπως η Airbnb. 

 

 

Εφημερίδες  

 
Έπειτα από εβδομάδες δύσκολες, όπου μόνο απώλειες υπήρχαν, την περασμένη Κυριακή 

άλλαξε η ρότα για το «Πρώτο Θέμα». Κέρδισε 7.870 φύλλα και ανέβηκε στα 86.140 φύλλα, 

από 78.270 που είχε στις 29/5. Από κει και πέρα κατηφόρα... Συνολικά οι κυριακάτικες 

είχαν συν 5.040 φύλλα, πούλησαν 315.230 από 310.190 που είχαν μια Κυριακή πριν. 

 

Η «Καθημερινή» είχε μείον 1.501 φύλλα την Κυριακή 29/5, πουλώντας 60.665 από 62.166 

στις 22/5, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η εφημερίδα για τις πωλήσεις, στις 

οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συνδρομές, ο αριθμός των οποίων κρατείται 

επτασφράγιστο μυστικό. Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων, μαζί με της 

«Καθημερινής», στις 29/5 ήταν 370.075 φύλλα έναντιι 366.526 στις 22/5, ήτοι άνοδος 

3.549 φύλλων. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 8/6/2016 
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 86.140 

«Έθνος»: 60.200 

«Το Βήμα»: 58.110 

«Real News»: 50.260 

«Δημοκρατία»: 15.110 

«Τύπος»: 14.080 

«Ριζοσπάστης»: 12.120 

«Kontra News»: 6.120 

«Freddo»: 4.590 

«Ελεύθερη Ώρα»: 4.110 

«Αυγή»: 3.730 

«To Παρόν»: 2.250 

«To Άρθρο»: 1.180 

«To Χωνί»: 1.010 

«Βραδυνή»: 730 

«Ο Λόγος»: 80 
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Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Έπεσε στο 9,4% το Mega. Στο 19,4% εκτοξεύτηκε ο ΑΝΤ1 τη βδομάδα 30/5/-5/6/2016, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen. Δεύτερος ο Alpha με 14,6%, ενώ το Star είναι, μόνο, 

τρίτο με 10,7%. Ο ΣΚΑΪ ακολουθεί με 10,5%, ενώ το Mega, χωρίς ζωντανό πρόγραμμα, 

υποχώρησε στο 9,4%, δείχνοντας όμως ότι διαθέτει ακόμη δυνάμεις. Το E-TV ανέβηκε στο 

8%, ενώ η ΕΡΤ1 υποχώρησε στο 4,8%. Στο 2,1% με ελαφρά άνοδο η ΕΡΤ2 και στο 1% το 

Μακεδονία TV. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 30/5 – 5/6 23 – 29/5 

ANT1 19,4% 18,6% 

ALPHA 14,6% 13,6% 

STAR 10,7% 10,5% 

ΣΚΑΪ 10,5% 10,1% 

MEGA 9,4% 10,3% 

Ε-TV 8% 7,6% 

ΕΡΤ1 4,8% 6,9% 

ΕΡΤ2 2,1% 2% 

MAK TV  1% 1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Πρώτος ο Real FM με 164 αστάθμιστες απαντήσεις τη βδομάδα 31/5 – 6/6/2016. 

Δεύτερος ο Μελωδία με 135 και τρίτος ο ΣΚΑΪ με 123. Στην τέταρτη θέση «συγκατοικούν» ο 

Athens DJ και ο Ρυθμός με 105. Ακολουθούν ο Δίεση με 98, ο Rock FM με 93, ο Easy και ο 

Red με 92, ενώ ο Λάμψη και ο Σπορ FM με 83 ολοκληρώνουν την πρώτη δεκάδα. 


